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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4394 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കൺസ�മർ െഫഡിെ� �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) േകാവിഡ്  19-െ� പ�ാ�ല�ിൽ

കൺസ�മർെഫഡ്  നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകാവിഡ്കാല ഭ���ാമം പരിഹരി��തിനായി
കൺസ�മർെഫഡ്  ഭ��േശഖരം 3 ഇര�ിയായി
വർ�ി�ി�. കൺസ�മർെഫഡിൽ നിേത�ാപേയാഗ
സാധന��ം, അവശ� മ��ക�ം വീ�പടി�ൽ
എ�ംവിധം േഹാം െഡലിവറി സംവിധാനം
നട�ിലാ�ി. www.consumerfed.in എ� െവബ്
േപാർ�ൽ ആരംഭി�  ്ഓൺൈലൻ ആയി

ഓർഡ�കൾ സ�ീകരി�ക�ം സാധന�ൾ ഓൺ
ൈലൻ വ�ാപാര�ി�െട വീ�കളിൽ എ�ി�ക�ം

െച�. െമാൈബൽ �ിേവണിക�െട ��കൾ
�േത�കം െഷഡ�ൾ െച�് മലേയാര തീരേദശ
േമഖലകളി�ം, കെ�യിെ��് േസാ�കളി�ം
അവശ� സാധന�ൾ വിതരണം നട�ി. േകാവിഡ്
മാനദ��ൾ പാലി�  ്�ിേവണി ��ർ
മാർ��കൾ, െമാൈബൽ �ിേവണികൾ, നീതി
െമഡി�ൽ േ�ാ�കൾ എ�ിവ
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ായി �ർ�സമയ�ം
അവശ�സർ�ീസായി �റ�് �വർ�ി�. േകാവിഡ്
വ�ാപനം ��മായ സാഹചര��ിൽ

േരാഗബാധിത�ൾെ�െട എ�ാവർ�ം
ഉപകരി�ംവിധം 10 ഇനം �തിേരാധ ഔഷധ��ം,
മ�് ഉപാധിക�ം ഉൾെ���ിയ കി�് കാര�മായ
വില�റവിൽ 200 �പ നിര�ിൽ ഉപേഭാ�ാവിന്

ലഭ�മാ�� തര�ിൽ ഒ�േകാവിഡ്  �തിേരാധ
കി�് നീതിെമഡി�ൽ േ�ാ�കൾ വഴി വിതരണം
െച�. മാസ്ക്, സാനിൈ�സർ �തലായ
ഉൽ���ൾ ക�നി/വിതരണ�ാരിൽ നി�ം
േനരി�് സംഭരി�  ്�റ� നിര�ിൽ
കൺസ�മർെഫഡ്  േനരി�് നട�� നീതി
െമഡി�ൽ േ�ാ�കൾ, സഹകരണ സംഘ�ൾ
നട�� നീതി െമഡി�ൽ േ�ാ�കൾ എ�ിവ
�േഖന വിതരണം െച�. ഓൺൈലനാ�ം, ഫീൽഡ്
വർ�് നട�ി ഓർഡർ സ�ീകരി�ം സഹകരണ
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സംഘ�ൾ �േഖന�ം േനാ�് ��ക�ം മ�്
പഠേനാപകരണ��ം �ൾ വർഷാരംഭം
വീ�കളിെല�ി�. േകാവിഡ്  കാല ഭ���ാമം
പരിഹരി��തിനായി കൺസ�മർെഫഡിെ�
കീഴി�� എ�ാ �ിേവണി �ണി�കളി�ം
ഉപേഭാ�ാ��െട വാട്സ്  ആ�കളി�െട അവശ�
നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട ഓർഡർ സ�ീകരി�്
വീ�കളിൽ എ�ി�  ്നൽകി. ക�ാറൈ�നിൽ
ഇരി��വ�െട�ം, കെ�യിെ��്
േസാ�കളിൽ താമസി��വ�േട�ം, �ടാെത
ഒ�െ��് താമസി�� �� ജന��േട�ം
വീ�കളിേല�് ഭ�� സാധന�ൾ കൺസ�മർെഫഡ്
എ�ി�നൽകി.

(ബി)

ഈ വർഷെ� ഓണവിപണിയിൽ കൺസ�മർ
െഫഡ്  നട�ിയ �വർ�ന�ൾ

വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) 2021 ആഗ�് 11 �തൽ 20 വെര 10 ദിവസം
സം�ാനെ� �േത�ക വിപണന േക��ൾ വഴി
13 ഇനം നിേത�പേയാഗ സാധന�ൾ സിവിൽ
സൈ�സ്  േകാർ�േറഷൻ നൽ��തിന്
സമാനമായ നിര�ിൽ 2021 ഓണം വിപണി
നട��തിന് സർ�ാർ അ�വാദം നൽകിയി��.
2021 ഓണം സ�ിഡി വിപണി ആഗ�് 11 �തൽ
20 വെര തീയതികളിൽ 178 �ിേവണി േ�ാ�കൾ
�േഖന�ം 1751 സഹകരണ സംഘ�ളി�േട�ം
ആെക 1929 വിപണികൾ നട�ി. ഈ സ�ിഡി
വിപണികളിൽ �ടി 13 ഇനം നിേത�ാപേയാഗ
സാധന�ൾ സൈ�േകാ സമാനമായ സ�ിഡി
നിര�ിൽ വിൽപന നട�ി. ഓണ�ാല�്

ജന�ൾ�ാവശ�മായ നിേത�ാപേയാഗ
സാധന��ം �േഹാപകരണ��ം �ർ�മാ�ം
ഉൾെ�ാ�ി� െകാ�ളള വിപണികളാണ്
സ�മാ�ിയി��ത്. �ടാെത ഓണ�ാല�്

കൺസ�മർെഫഡിെ� 46 െമാൈബൽ
�ിേവണികൾ �േഖന സം�ാന�ടനീളം

ഭ��പദാർ���ം മ�ം ��തൽ അളവിൽ ��തൽ
�േദശ�ളിൽ എ�ി�  ്വിപണനം
നട�ക��ായി. ഓൺൈലൻ വ�ാപാര�ി�െട

ലഭ�മായ ഓർഡ�കൾ��സരി�  ്നിേത�ാപേയാഗ
സാധന��െട വിൽപന വി�ലമാ��തി�ം
വില�യ�ം തട��തി�ം ,വിപണി സജീവമാ�ി
െപാ� ജന��െട വാ�ൽ േശഷി
ആദായകരമാ�ി മാ��തി�ം
ഓണവിപണികളി�െട സാധ�മായി�ളളതാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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